CONCLUSIONS DE
LES XV JORNADES
DE JUNTES DE
GOVERN DEL
CONSELL DELS
IL.LUSTRES
COL.LEGIS
D’ADVOCATS DE
CATALUNYA
13 nov. 2020

Reunides les Juntes de Govern dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de
Catalunya el dia 13 de novembre de 2020, a través de sistema de
connexió telemàtica, es desprenen les conclusions següents, amb
caràcter general:

•
•
•
•

La importància dels Mitjans tecnològics per aconseguir eficiència
en la justícia
La importància d’empoderar a les advocades per assolit la igualtat
real entre els homes i les dones
La importància de la formació
La importància de innovar, marcar-nos reptes, vivint amb passió
l’advocacia

Les diferents comissions han fixat, també, les següents conclusions, que
hauran de marcar la línia a seguir en l’activitat del Consell de l’Advocacia
Catalana.
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COMISSIÓ DE FORMACIÓ

1. La necessitat de disposar d’un pla d’activitats de formació basat
en:
a. WEBINARS: en diverses matèries: normativa, tecnologies,
mediació, etc. , que permetin actualització permanent de
coneixements.
b. CURSOS: Posant especial atenció en les cinc línies formatives
que s’han d’abordar durant els propers mesos
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Curs de màrqueting digital- Advocacia del s. XXI
Curs d’especialització en protecció de dades-DPO,
Curs pràctic sobre dret civil català,
Curs sobre dret concursal i segona oportunitat,
Curs de dret laboral.
Cursos habilitadors:
1. Curs habilitador TO (Menors)
2. Curs habilitador de MEDIACIÓ
3. Curs habilitador TO (VIGE)
4. Curs habilitador TO (Estrangeria)
5. Curs habilitador TO (Penitenciari)

2. Reglament de Formació Continuada Obligatòria. Constitueix un
repte sobre el qual s’ha de seguir treballant.
3. El Pla estratègic de Formació del CICAC. Eix central de la Comissió
de Formació del Consell de l’Advocacia catalana, amb la vocació
de garantir unes polítiques formatives adequades i unificades per a
tota l’advocacia catalana. El Pla hauria d’arrencar fent una
diagnosi sobre el punt de partida, és a dir, en quin punt ens trobem
en aquest moment (present), i fixar la missió i els objectius als quals
la Comissió de Formació ha d’adreçar les seves passes (futur). Amb
aquesta decidida aposta, el Pla pretén enfortir la cohesió entre els
14 col·legis de l’advocacia, mitjançant el diàleg com a eina
necessària per aconseguir donar resposta a reptes comuns de
l’advocacia, als quals ja hem de donar una resposta efectiva,
eficient i responsable.
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COMISSIO MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES

1. Aprovació del protocol de derivació a la sessió prèvia informativa,
2. Necessitat d’estudiar i elaborar una proposta de règim disciplinari
per a les persones mediadores.
3. Necessitat de redactar i promocionar un text per incloure als fulls
d’encàrrec professional per:
a. garantir la confidencialitat quan participi en la mediació;
b. per garantir que l’advocat o advocada ha informat al client
o clienta sobre els processos de mediació i adr.
c. per incloure honoraris quan l’advocat o advocada
intervingui a la sessions de mediació, bé assessorant, bé
assistint.
4. Aprovació del model de certificat sobre l’assistència o no a la
sessió prèvia informativa sobre mediació. Cal estudiar la possibilitat
que el Col·legi cobri una taxa per emetre el certificat quan li sol·liciti
una o ambdues parts.
5. Elaborar un informe per justificar la posterior sol·licitud a la
Generalitat d’incloure el procés de mediació en assumptes que
estigui tramitant la DGAIA.
6. Necessitat de promocionar la derivació a mediació dels assumptes
laborals, treballant la proposta amb Sindicats.
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COMISSIÓ DE TORN D’OFICI

1. Art. 18 de la Llei 1/96, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta:
La designació de l’advocat/-da efectuada provisionalment,
quedarà sense efecte quan la resolució que denegui el dret a
assistència jurídica gratuïta sigui ferma.
2. Importància de que els col·legis que formen part el Consell treballin
en l’elaboració de criteris conjunts, en qüestions relacionades amb
el Torn d’Ofici i la Justícia Gratuïta, com pot ser el cobrament de
quantitats per benefici econòmic de l’article 36 de la Llei 1/96, de
10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta.
3. Necessitat de donar claredat a si el canvi d’advocat, per
designació de lliure elecció i la corresponent tramitació de vènia,
implica la renúncia automàtica al dret a l’assistència jurídica
gratuïta.
4. Continuar reclamant la dignificació de les retribucions de les
actuacions dels advocats i advocades del torn d’ofici.
5. Continuar impulsant, a través del CGAE, de la consideració de
l’advocat de TOAD, com autoritat pública, a través de la
corresponen reforma de l’article 464 del CP.
6. Necessitat d’impulsar
assenyalaments.

protocols

amb

òrgans

judicials

per

7. Reivindicar la preceptiva assistència a les víctimes de VIGE des del
moment de interposició de la denúncia.
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COMISSIÓ DE DRETS HUMANS I ASIL

La Situació pandèmia i confinament viscuda del 14 de març al 21 de juny
de 2020 va suposar la vulneració de diferents drets fonamentals de tota
la ciutadania, però especialment va afectar els drets d’aquells col•lectius
de persones en situació de més vulnerabilitat o aquells més invisibilitats.
La crisi ha posat de manifest la invisibilitat de les persones grans i persones
amb discapacitat, en l’escalada de la pandèmia, als centres sanitaris i
residencials del nostre país els ha estat molt difícil de poder adoptar les
mesures adients per a fer compatibles les necessitats urgents amb els drets
de les persones malaltes. Moltes d’aquestes persones han perdut la vida
sense l’escalf dels seus familiars, ateses les mesures d’aïllament social
establertes. La crisi sanitària ha entrat en conflicte directe amb la dignitat,
un dels drets humans més importants, del qual en deriven molts altres, de
gran transversalitat, i a nivell de protecció universal.
La situació de pandèmia i de confinament ha posat de l’especial
especial vulnerabilitat dels infants i adolescents, Això és cert, doncs poc
s'ha parlat dels drets dels infants i adolescents durant la crisi, més enllà del
paper que tenen com a possibles transmissors de la malaltia per a la resta
de la població.
Pel que fa al que és estrictament el dret a l’educació dels infants i
adolescents, el tancament dels centres escolars ha suposat iniciar les
classes en línia, però aquesta possibilitat no ha arribat a tothom, fet que
ha causat una important bretxa digital, que suposa la vulneració dels
drets a l’educació d’aquests infants i adolescents, a més d’una
discriminació per raó socioeconòmica que evidentment afecta les
famílies més vulnerables.
Des de la Comissió de DDHH es seguirà treballant en l’anàlisi de
vulneracions de drets durant el confinament viscut del març al juny 2020
i posteriorment en relació a les mesures aplicades per a contrarestar els
contagis per COVID-19.
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COMISSIÓ DE TECNOLOGIES EN L’ADVOCACIA

Línia 1: FORMACIÓ PER A L’ADVOCACIA

1. Formació gratuïta en habilitats digitals a través de tutorials pràctics
en format vídeo sobre temes relacionats amb les noves tecnologies
per l’advocacia.
2. Decàleg de consells tecnològics sobre temàtiques diverses, però
amb un únic objectiu: la forma d’utilitzar i optimitzar les noves
tecnologies en la professió.
3. Webinars gratuïts sobre temes d’actualitat en relació a l’impacte de
les noves tecnologies en l’ordenament jurídic.
4. Formació especialitzada. Contemplant també cursos habilitadors
per explotar nous nínxols professionals.
Línia 2: CIBERSEGURETAT

1. Elaboració del Pla de Ciberseguretat del Consell de l’Advocacia
Catalana.
2. Elaboració del Pla model de Ciberseguretat pels Col·legis de
l’Advocacia.
3. Elaboració d’un
professionals.

Pla

de

Ciberseguretat

per

a

despatxos
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Línia 3: DIGITALITZACIÓ

1. En col·laboració amb el Departament de Justícia, treballar per a
la digitalització de la justícia i consecució de l’expedient digital ejustícia.
2. Progressió en la digitalització dels Col·legis de l’Advocacia: Àmbit
tramitació JG + Àmbit justificació actuacions TOAD.

Línia 4: COL·LABORACIÓ AMB LA COMISSIÓ DE NORMATIVA

1. Reflexió sobre els impactes de les tecnologies en diferents àmbits
del Dret (per exemple, l’impacte de la intel·ligència artificial en la
ciutadania, justícia digital automatitzada, impacte “legal-tech” en
la professió, etc.)
2. Propostes respecte de modificacions legislatives en tràmit.
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COMISSIÓ DE VIGE I IGUALTAT

1. Des del Consell de l’Advocacia Catalana creiem fermament en la
justícia de proximitat com la més efectiva per a garantir els drets
de la població. La Comissió de VIGE i Igualtat del CICAC es
posiciona clarament en contra de qualsevol proposta que pugui
realitzar el poder judicial que vagi en detriment de l’atenció de
proximitat a les víctimes de violència de gènere i, per tant, que vagi
en contra dels objectius de la normativa vigent que té com a
finalitat principal la d’erradicar aquest tipus de violència. I per tant
ha dissenyat una estratègia de pressió a nivell polític i mediàtic per
contrarestar aquestes mesures que s’han anat proposant
cíclicament per part del Poder Judicial.
2. Des de la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat del CICAC
reiterem que l’atenció lletrada en seu policial és essencial en
possibles casos de violència de gènere on normalment la denúncia
de la víctima esdevé la principal prova. Per a fer efectiu aquest dret
és central que els cossos policials comuniquin aquest fet als lletrats
i lletrades perquè l’assessorament de la víctima previ a la denúncia
es pugui portar a terme.
Es per això que sol•licitem que a fi i efecte de garantir el dret a
l’efectiva assistència jurídica a les víctimes, que des del
Departament d’Interior i de la Direcció General de Policia es
transmetin indicacions clares i precises als cossos policials en dos
sentits: per un costat, que els cossos policials proporcionin a la
víctima la informació adequada sobre la conveniència d’obtenir
assistència lletrada i per l’altre, sobre la obligatorietat de realitzar la
comunicació a lletrades i lletrats.
3. La comissió segueix treballant per difondre i sensibilitzar sobre els
drets de les dones i ha dissenyat una campanya comunicativa per
a la commemoració del Dia Internacional de la Dona, 8 de març
2021.
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COMISSIÓ DE PROTECCIÓ DELS DRETS DELS ANIMALS

1. CORREBOUS
Treballar per aprovar una llei al Parlament de Catalunya que
derogui l’ article 6.2 de Decret Legislatiu 2/2008, que aprova el text
refós de la Llei de protecció dels animals, amb la finalitat
d’aconseguir la prohibició, mitjançant:
i. Conscienciació de la societat i fer pedagogia i
ii. Actuació en l’àmbit legal per aconseguir la prohibició.
2. TRES TOMBS
Treballar per aconseguir posar fi a la utilització d’animals en les
festes dels Tres Tombs a Catalunya.
S’acorda la realització d’un dictamen jurídic sobre quina és la
normativa que empara la possible prohibició dels tres tombs.

3. “Projecte Coloms, control de la població amb el mètode ètic
d’esterilització” i ampliació a altres municipis.
Promocionar la possibilitat de control de la població de coloms
amb mètode d’esterilització i l’ estudi científic de la UAB que l’
avala, mitjançant:
1. Comunicat del Consell de l’Advocacia Catalana donant
publicitat als estudis científics que avalen aquest mètode,
com el mètode més idoni i ètic.
2. Visitar als presidents de les quatre Diputacions, demanant
obrir una línia de subvencions per Ajuntaments per bonificar
l’ús d’aquest mètode.
3. Realitzar tasques de investigació amb els que no utilitzen
aquest mètodes per conèixer les causes, sent que cada
col·legi podria realitzar aquesta tasca amb els municipis del
seu territori.
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COMISSIÓ DE RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

1. El Consell de l’Advocacia Catalana acorda donar suport als
companys que han rebut un tracte desconsiderat per part del
Magistrat de l’Audiència Nacional, Sr. Félix Alonso Guevara, en el
decurs de la vista oral del Judici sobre els atemptats a Barcelona i
Cambrils del 17 d’agost de 2017 i elevar una protesta formal al
CGPJ.

2. S’acorda mantenir l’opció d’assistir telemàticament els detinguts
un cop s’acabi la pandèmia sempre que es mantingui la seguretat
en les comunicacions, valorant el tema conjuntament amb la
Comissió de Torn d’Ofici.

3. Pel que fa a l’ús de les llengües en els comunicats dels tribunals,
promoure el fet que els comunicats del TSJC es realitzin en les tres
llengües oficials de Catalunya: català, castellà i aranès.

4. Es valora positivament l’establiment d’una guia d’estil per contribuir
a millorar la claredat, la concisió i, en definitiva la qualitat, dels
escrits judicials (tal com estableix l’article 399 de la LEC), sempre i
quan sigui un document de recomanacions d’estil i no unes
imposicions, consensuant aquesta iniciativa prèviament amb les
juntes col·legials.
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COMISSIÓ DE LLENGUA CATALANA

La Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana acorda:

1. Proposar la inclusió al text de la Llei de Defensa de preceptes per
establir el
deure de coneixement del català per part de
l’advocacia.

2. Recuperar el programa del pla pilot del català entre l’advocacia
del torn d’ofici, fent la màxima promoció mitjançant una
campanya màrqueting.

3. Impulsar l’organització de la propera jornada sobre l’ús del català
a la justícia.
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COMISSIÓ DE BIBLIOTEQUES

Línia 1: BASES DE DADES

1. Organització de “tutorials” centrats en la recerca d’informació dins
de les Bases de dades, així com informar sobre la forma de
maximitzar el rendiment dels serveis que s’ofereixen, adreçats a
nous col·legiats i a professionals de perfil més sènior.
2. Analitzar noves necessitats de l’advocacia respecte als serveis i
informació que han de contenir les Bases de Dades.

Línia 2: CATÀLEG PMB: Recuperar el treball que ja s’ha fet amb el catàleg
PMB i fer un seguiment, ja que és una eina necessària.

Línia 3: BIBLIONEWS-NEWSLETTER:
d’actualitat, esdeveniments, etc.

Recuperar

i

compartir

notícies

Línia 4: ENQUESTES: Per poder fer una reflexió sobre els impactes de les
respectives biblioteques en les seves diferents formes (presencial, núvol,
etc.), així com el volum d’ús de les Bases de dades. Cal tenir informació
de primera mà sobre les dades dels nostres Col·legis, així com dels
col·legiats i col·legiades que en formen part, per oferir els serveis que
necessiten.

Línia 5: WEBINARS: Generació de debats sobre les biblioteques: com son,
com haurien de ser i adaptació al futur.
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COMISSIÓ DE TAXACIÓ DE COSTES I JURA DE COMPTES

1. S’ha de reivindicar la necessitat de disposar de pautes d’actuació
que donin seguretat jurídica i evitin riscos davant les autoritats de
control de competència, respecte dels informes col·legials en
matèria d’honoraris, especialment respecte de les taxacions de
costes, sent que la resolució judicial del procediment interposat
contra la sanció de la CNMC resta pendent de ser dictada, encara
que es preveu que ho serà en breu temps.

2. S’han de prestigiar les funcions
també en l’àmbit dels honoraris.

professionals de l’advocacia,

3. S’ha de vetllar per estendre una cultura dels honoraris, des del punt
de vista de la consideració de la prestació de serveis professionals,
sotmesa a la normativa de protecció de consumidors i usuaris de
serveis, evitant clàusules generals de la contractació que es puguin
considerar abusives des d’aquesta perspectiva.

4. S’haurà de continuar Impulsar la utilització dels fulls d’encàrrec
com a eina que permeti assolir aquestes finalitats.

13

COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA

1. Mantenir la col·laboració en el marc dels col·legis catalans per
l’execució de la sancions econòmiques derivades de deontologia,
sent que quan l’actuació del lletrat motivadora de sanció no es
doni en el col·legi de residència aquest col·laborarà en l’execució
de la sanció que pugui imposar el col·legi on s’ha produït l’actuació
i que ha tramitat l’expedient disciplinari.

2. Valorar i posar en marxa possibles accions per obtenir
col·laboració amb els col·legis de l’advocacia no catalans per
l’execució de les sancions econòmiques derivades de deontologia.
3. Col·laborar entre els col·legis per la posada en comú de criteris de
resolució d’expedients deontològics. L’ICAB disposa de base de
dades de resolucions col·legials fermes,
degudament
anonimitzada, accessible des de la Biblioteca virtual de l’ICAB que
és d’accés obert, del que es compartirà l’enllaç d’accés amb la
resta de col·legis.

4. Davant la dificultat per aconseguir reconeixement dels col·legis, en
tant que corporacions públiques, per a l’execució en via
administrativa de les sancions econòmiques derivades de
deontologia, posar en comú les resolucions que es puguin dictar
en els procediments de caràcter civil que amb aquesta finalitat
siguin instats pels col·legis, constant ja resolucions judicials que
indiquen
que és la via civil l’adequada per efectuar la
reclamacions derivades de la imposició de sancions econòmiques.

5. Valorar l’aplicació de l’art. 15 de la NAC, en el què va quedar
recollida la pèrdua de la condició de persona col·legiada per
“incompliment de l'obligació de pagament de les quotes ordinàries
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o extraordinàries, així com per l'incompliment de l'obligació de
pagament de les sancions econòmiques esdevingudes fermes”, als
efectes de la seva aplicació, directa o prèvia recollida en els
estatuts o reglaments interns col·legials.

6. Vetllar per l’evitació de la reiteració i reincidència d’actuacions
susceptibles de imposició de sanció, a través de criteris com la
modulació en la imposició de sancions, donada la responsabilitat
dels col·legis, especialment quan aquestes actuacions es donen en
àmbits com els de torn d’ofici, dotat del caràcter de servei públic.

7. Valorar l’efectivitat de la baixa de la signatura electrònica de
l’advocacia (ACA) per l’efectivitat en la imposició de les sancions
fermes de suspensió d’activitat professional.

8. Treballar en la cerca de mecanismes per donar solució a situacions
derivades de problemàtiques específiques, com poden ser
situacions derivades d’afeccions mentals que poden arribar a ser
causa de conductes conflictives.
9. En relació a l’art. 66.2.c de la NAC relatiu a les infraccions
professionals greus quan de l'incompliment dels deures
professionals en resulti un perjudici per a les persones destinatàries
del servei, en tant que condiciona l’aplicabilitat de la sanció a la
prèvia declaració judicial de l’existència de mala praxi o actuació
negligent greu, valorar la possibilitat d’aplicar el supòsit de
considerar indefensió, quan falti la declaració judicial de mala
praxi.

10. Actualitzar el contingut de la secció de Deontologia de la web del
Consell, per poder apropar la informació.
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COMISSIÓ DE NORMATIVA ICAB-CICAC

1. Treballar per aconseguir, de forma efectiva, l’agilització de les
ocupacions delinqüencials, en tant que element que distorsiona la
convivència pacífica en les comunitats i barris de les ciutats i
municipis.
2. Constatar la frustració de que els representants polítics no hagin
considerat l’acolliment de les propostes en relació a la clàusula
rebuts sic stantibus, elaborades per l’advocacia.
3. Reivindicar la dotació de parc d’habitatge públic de caràcter
social suficient, incrementant la corresponent ràtio, amb la finalitat
de donar compliment a les necessitat socials actuals i futures,
apropant les dades de disponibilitat de parc públic d’habitatge a
les existents en països de l’UE.
4. Valorar positivament l’ampliació de la Comissió de Normativa del
Consell de l’Advocacia Catalana, en la que hauria de tenir
representació i participació tots els col·legis que formen part del
Consell, en tant que la situació actual i previsions de futur,
d’aprovació de nombrosa legislació, aconsellen la implicació de
tots nosaltres en l’estudi i elaboració de les diferents propostes de
modificació legislativa que es consideri convenient impulsar,
davant les administracions publiques i representants polítics.

Barcelona, a 13 de novembre de 2020
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